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За ўва жа на, што ў бе ла рус кім 

тэ ат раль ным мас тац тве ёсць як 

сла ву тая па мяр коў насць/па воль-

насць, так і са кру шаль ныя страс ці. 

Як спа кой ная вуг ла ва тасць ак цё-

раў, так і ня стрым нае вар' яц тва (на 

спек так лі «Кры жо вы па ход дзя цей» 

Юры Дзі ва ко ва гле да чоў пер шых 

ра доў на кры ва лі тка ні най, та му 

што ў іх бок пер са на жы «пыр ска-

лі» са сме ху з поў ным ро там кам-

по ту. Мне ме ры за сця ро гі не зу сім 

да па маг лі, і, вяр нуў шы ся да до му, 

я ад ра зу пай шла ў ван ну). Як пе-

ра пля цен не ад сы лак, ме та фар, 

сэн саў, так і пас ля доў ны апо вед 

пра бе ла рус кую куль ту ру з вус наў, 

на прык лад, Іва на Кір чу ка.

Усё па ча ло ся з «Рэ ві зо ра» — 

адап та цыі п'е сы Мі ка лая Го га ля 

Ку па лаў скім тэ ат рам і, у пры ват-

нас ці, Мі ка ла ем Пі ні гі ным з Дзміт-

ры ем Ціш ко. Па ста ноў ка, прэм' е ра 

якой у свой час пра гу ча ла праз 

у тым лі ку пе ра клад Го га ля на 

тра сян ку, па ка за ла, на коль кі ак-

ту аль ны мі за ста юц ца не ка то рыя 

асаб лі вас ці гра мад ства, якас ці чы-

ноў ні каў і вы кру та сы «вы ка наль ні-

каў». Са праў ды смеш ная ка ме дыя 

з цу доў ны мі ро ля мі зра бі ла ад сыл-

кі да сён няш ня га жыц ця, да да ла 

сэн саў ме та фа рыч ны мі рэ жы сёр-

скі мі ра шэн ня мі і за бяс пе чы ла 

маг чы мас цю праз смех і слё зы 

кан ста та ваць, што гэ тым ра зам 

на тэ ат раль най сцэ не ака за ла ся 

рэ аль нае жыц цё. Кла січ ны спек-

такль з вы кштал цо най ра бо тай 

над сэн са мі і алю зі я мі.

Так са ма на дра ма тур гіі ра сій-

ска га аў та ра за сна ва на па ста ноў-

ка Ма ла дзёж на га тэ ат ра «Ча ла век 

з Па доль ска» Дзміт рыя Ба га слаў-

ска га. Га лоў ны ге рой, трыц ца ці га-

до вы жы хар Па доль ска Мі ка лай, 

аказ ва ец ца ў ад дзя лен ні па лі цыі, 

якое, у сваю чар гу, аказ ва ец ца ма-

ты ва валь ным іза ля та рам. Па лі цэй-

скія, ся род якіх жан чы на з том ным 

го ла сам, да юць зра зу мець свай му 

ўтры ман цу, што ён жы ве без мэ ты, 

не ба чыць пры га жос ці ва кол, не 

цэ ніць род ны го рад і з за ліш нім 

за хап лен нем гля дзіць на Амстэр-

дам. І гэ та моц на па ты хае на ду ма-

нас цю і бес пад стаў ным дзі ця чым 

эн ту зі яз мам, за тое вы ка рыс тоў вае 

рас паў сю джа ную сён ня ві дэа пра-

ек цыю, гу ляе з пра сто рай і ўцяг вае 

ў па ста ноў ку на ва кол ле: ак цё ры 

ад кры ва юць акно, ад туль гу чыць 

му зы ка, з яго хо чуць вы кі нуц ца...

На Bеlаrus Ореn быў па ка за ны 

цу доў ны, мер ны, мі ла гуч ны спек-

такль «Да рож ка мая» Аляк санд ра 

Ка за ка, які су па ко іць ва шу ду шу. 

У мо нас пек так лі Брэсц ка га ака дэ-

міч на га тэ ат ра дра мы Іван Кір чук 

пра вёў гле да чоў па жыццёвым 

цык ле праз бе ла рус кі фальк лор. 

Ён ска рыс таў ся бяз мер най коль-

кас цю му зыч ных ін стру мен таў, 

аб боль шас ці з якіх мы на ват не 

па да зра ва лі, пра спя ваў народныя 

пес ні, рас ка заў жар ты са сва іх 

ванд ро вак па Бе ла ру сі і за кра нуў 

на ша языч ніц ка-хрыс ці ян скае мі-

ну лае з яго звы ча я мі, пры мха мі, 

за мо ва мі і ін шым. Гэ та не ве ра-

год на, як з мі ні му мам дзе ян ня, 

без сю жэ та і інт ры гі (струк ту ра 

спек так ля ста но віц ца зра зу ме лай 

амаль з па чат ку) Іван Кір чук тры-

мае ўва гу і за ся родж вае энер гію 

на сцэ не.

«ТЭ АРТ» прад ста віў пуб лі цы ад-

 ра зу два спек так лі ад на го з най-

яр чэй шых су час ных тэ ат раль ных 

рэ жы сё раў Бе ла ру сі Яў ге на Кар-

ня га. На прык лад, вель мі для бе-

ла рус ка га ася род дзя не звы чай ны, 

але ма гіч на пры го жы, плас тыч ны, 

стыль ны «Бе тон» з рэ пер ту а ру 

Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла-

рус кай дра ма тур гіі. Ак цё ры, якія 

ўва саб ля юць то пер са на жаў мі фаў 

Ста ра жыт най Грэ цыі, то ўмоў ных 

су час ных лю дзей, вы му ша ны дзей-

ні чаць у/ва кол/ка ля ха лод най тэкс-

ту ры бе то ну. Гіс то рыя за сна ва на 

на мі фе пра Ар фея, Эў ры ды ку і іх 

ка хан не, але рас каз ва ец ца не на-

ра тыў ным спо са бам, а праз ру хі, 

маўк лі васць, воб раз насць, ра зы-

гра ныя эцю ды, што склад ва юц ца 

ў пэў ны пазл, і сме ласць ка заць 

так, а не інакш.

Бляск, вы бух, ус пыш ка. Па ста-

ноў ка «Кры жо вы па ход дзя цей» 

Юры Дзі ва ко ва ад «Арт Кар па-

рэйшн» — прос та вар' яц тва, але 

якое! На чы не ны сэн са мі, пад сэн-

са мі, між сэн са мі спек такль рас-

па вя дае гіс то рыю пра кры жо вы 

па ход дзя цей з га ла да ю чай фран-

 цуз скай вёс кі ў Ся рэд ня веч чы. 

З гра тэс кам, кры ка мі, не цэн зур най

лек сі кай, на рэш це гуч ны мі і яў-

ны мі эмо цы я мі, вы на ход лі вым і 

іра ніч ным сцэ ніч ным ра шэн нем. 

Мы гля дзе лі на ка ры ка тур ныя кас-

цю мы, ба чы лі га лод ных, але апан-

та ных ідэ яй дзя цей, апан та на га 

помс тай цар коў ні ка, апан та на га 

ўцё кам ад ну до ты ба га цея. Мы 

ста лі свед ка мі, як усё пе ра ўтва-

ра ец ца ў неш та гран ды ёз нае, і 

гэ та гран ды ёз нае дзіў ным чы нам 

на віс ла над пра сто рай, хоць ні ў 

кас цю мах, ні ў рэ кві зі це не бы ло 

ні я кай ве лі чы ці дас ка на лас ці. У 

спек так лі рап там ува со біў ся цэ лы 

свет і яго тра ге дыі, і яго гіс то рыя, 

і яго страсць.

Апош ні спек такль Bеlаrus Ореn 

быў па ка за ны 24 ве рас ня, і гэ та 

быў «Mаnn іst mаnn» Аляк сея Ля-

ляў ска га, без яко га, як і без ля-

 леч на га, воб раз на ша га тэ ат ра — 

ня поў ны. «ТЭ АРТ» зноў ад ка заў 

на пы тан не, што са бой уяў ляе 

бе ла рус кі тэ атр, тэм пы раз віц ця 

яко га ўвесь час ацэнь ва юць у не-

га тыў ным клю чы. Мя не ска ры ла 

здоль насць пра ца ваць у тра ды-

цый ных фор мах, але ўзва жа на, 

тон ка і ме та фа рыч на; по шу кі но-

вай мо вы і здоль насць зра біць 

яе та кой змяс тоў най, каб на ват 

не ўзнік ла дум кі пра фар ма лізм; 

зайз дрос ная вы на ход лі васць і воб-

раз насць ва ўмо вах аб ме жа ва на га 

бюд жэ ту. На рэш це, эмо цыі, якія не 

трэ ба ха ваць. Без эма цы я наль ная 

на цыя смя ец ца, ба іц ца кам по ту, 

на паў ня ец ца цеп лы нёй і ідзе ў ад-

рыў. На ту раль на, тэ атр — ад но з 

най леп шых мес цаў, каб вый сці за 

ме жы. У якіх за ўгод на сэн сах.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Па дзея ме ся цаПа дзея ме ся ца  

КРЫ ЖО ВЫ ПА ХОД, ГОП НІ КІ, 
МІ ФЫ СТА РА ЖЫТ НАЙ ГРЭ ЦЫІ

ТЭ АРТ па ка заў у Мін ску пад бор ку най леп шых бе ла рус кіх спек так ляў

Мінск у па ло не тэ ат ра: 20 ве рас ня тут па чаў ся ўжо вось мы 

Між на род ны фо рум тэ ат раль на га мас тац тва, і па чаў ся ён 

з пра гра мы Bеlаrus Ореn. Кож ны год гэ тая пад бор ка, 

ада бра ная ку ра та рам Люд мі лай Гра мы кай, ства рае пэў ны 

воб раз су час най бе ла рус кай сцэ ны, за пра шае ка лек ты вы 

з роз ных га ра доў кра і ны, па каз вае кла січ ную і но вую 

дра ма тур гію. На фо ру ме, які так са ма пры во зіць спек так лі 

для сва ёй Між на род най пра гра мы, пра гляд дзесяці пастановак 

з Bеlаrus Ореn да зва ляе ўба чыць бе ла рус кі тэ атр у кан тэкс це 

су свет ных тэн дэн цый, фор маў і спо са баў вы каз ван ня. 

Так, нам ёсць што і як ска заць са сцэ ны.

«Кры жо вы па ход дзя цей». Фота Ігара ЧЫШЧЭНІ.


